1 - Wonderland Locatie Fontein Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie op de Fontein
Maandag 25 februari:
Thema: Jip en Janneke
Druppels: Ga samen met je maatje maar zitten. Pak papier en potloden en teken elkaar maar na.
Voor de echte waaghalzen is er ook een Domino wedstrijd. Wie kan de langste rij steentjes achter
elkaar zetten!
Spetters: Teken je eigen silhouet op papier. Voor de echte waaghalzen is er ook een Domino
wedstrijd. Wie kan de langste rij steentjes achter elkaar zetten!

Dinsdag 26 februari
Thema: Floddertje
Trek niet je netste kleren aan en neem een lege fles mee. We gaan vandaag aan de slag met aarde
en zaadjes. We gaan namelijk een eigen broeikas maken. Zo kunnen we kijken hoe goed de
plantjes gaan groeien. Ook gaan we de lekkerste soep maken. Maar eerst moeten er boodschappen
gedaan worden en dan koken.

2 - Wonderland

Woensdag 27 februari
Vandaag maken we ons eigen verhaal. En vormen dit tot een eigen boek.
Donderdag 28 februari
Thema: Pyjama relax dag.
Neem je lekkerste pyjama/onesie en warmste pantoffels mee. Biosscoop Fontein is vandaag
geopend. Naast een ontspannen filmpje is de Fontein Spa ook geopend. Even genieten met een
kleimasker, gelakte nagels of een leuke gel in het haar. Heb je nog oude doeken liggen? Neem ze
mee en we bouwen samen binnen een hut.

Vrijdag 29 februari
Viva la carnaval! Trek je coolste verkleedoutfit maar aan! Want vandaag vieren wij carnaval op de
BSO! Van een heuse carnavalsdisco tot het maken van echte carnavalsmaskers. Niets is deze dag
te gek! Ook maken we onze eigen confetti kanon, gaan we schminken, doen we leuke
carnavalspelletjes, en gaan we genieten van een overheerlijke lunch. En wie mag zich na vandaag
de Miss Carnaval van BSO Wonderland noemen? Samen met de oudere kinderen zetten we een
carnavals ganzenbord in elkaar.

